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İslam'da Öteki'nin Bilimi 

KUR'AN'IN NASARA TERİMİNE 
ETİMOLOJİK VE TARİHSEL 

BİR YAKLASIM 
" 

Şinasi GÜNDÜZ* 

nasfırfı. terimi Kur' an' da ç_eşitli surelerde belirli bir dini 
topluluğa isim olarak defalarca kullanılmaktadır. Bu terim cem'i tek
sir sİğasında olan bir isim olup "Nasramler" anlamına gelmektedir. 
Terimin tekil formu Kur'an'da bir yerde nasrfıriiyyen olarak geçmek-
tedir.l . 

Km'an-ı Kerim'de nasfırfı teriminin Hıristiyanlar için kullanılan 
genel bir isim olduğu konusunda bir şüphe yoktur. Genellikle Batılı- · 
lar bu terirole Doğu kiliseleri mensuplarının kastedildiğini ve Yunan 
ve diğer Batı Hıristiyanlarının ise sonraki dönemlerde rüm terimiyle 
isimlendirildiğini iddia ederler. 2 Bu çalıŞmada Kur' an' daki 
nasfını'nın özellikleri v.b. konulara girmeyeceğiz. Ancak, Kur'an'da 
yer alan ve Hıristiyanlar için bir· isim olarak kullanılan bu terimin . 
etimonolojik tahlili ve tarihsel açıdan değerlendirilmesi üzerinde du
racağız. 

İslam alimleri nasara. teriminin menşei konusunda iki farklı 
yaklaşım sergilerler. Bir girup İslam alimi bu terimin Arapçadaki 
nasara-yanşuru fiil kökü ile ilişkili olabileceği düşüncesinden hare
ketle, Hıristiyanlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışmadan dolayı 
onların bu isimle adlandırıldıklarını ileri sürer ler. Buna göre nasfırti 
"yardım edenler" veya "yardımlaşanlar" anlaminda:dır.3 Bu İslam 
alimleri Ali İmran: 52 ve Saff: 14'de geçen men ensarı ilallah? 

· ı •1·~·. Dr. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Dinler Tarihi Anabi-
lim 1 1.ıl ı. ' 

1. Bkn. 3/67. 
2 .. Bkn. Tritton, A.S., J.H. Kramers, "Nasara", Islam Ansiklopedisi, c.9, s.77. 
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qale 'lhavariyyüne nahnıı ensarullah [(İsa:) "Allah· yolunda yardımcı
ların kimlerdir?" Havariler: Bizler Allah'ın yardımcılarıyız", dediler] 
ifadesini de görüşlerine delil olarak zikrederler. Bu alimiere göre bu 
ayetlerde Hz. İsa'ya uyan Havarilerin ensar (yardımcılar) teri:ıİı.iyle 
vasıflandırılmış olmaları da kendi teorilerini 'desteklemektedir. İbn 
Abbas, Katade ve İbn Cureyc gibi bir diğer grup İslam alimi ise daha 
gerçekçi bir yorumla Kur'an'daki nasara teriminin Filistin bölgesin
de bulunan ve Hz. İsa ile yakından ilgili olan Nazıra (Nazarath) kasa
basına nisbeten türetilmiş bir isim olduğu fikrini savunurlar.4 

Bazı Batılı bilim adamları ise Arapça nasara terimiyle Süryanca
daki nasraya ve nasranaya terimleri arasındaki benzerliğe dikkat 
çekerler ve bu terimin Süryancadan alıntı olduğunu savunurlar.5 

Süryancada nasranaya (Arapçadaki nasraniyye ile karşılaştırımz) 
Hıristiyanlığı ifade etınektedir.6 

Kur'an'da Hıristiyanlar için nasara teriminin kullamlışı, bu teri
min Kur'an'ın nazil olduğu dönemin Arap toplumunca Hıristiyanlara 
bir isim olarak kullanıldığım göstermektedir. Çeşitli dini gruplardan 
bahsederken Kur'an ~apların onlar için kullandıkları isimlerikulla
mr (örneğin Zerdüştiler için mecıls, Mandenler için sabi'ıln ve Yahu
diler için yahııd (veya hadıl) isi:ıp.lerinin kullamldığı gibi). Zaten 
~ur'an'ın nüzul dönemi Arap toplclnu, kendilei·inin alışkın olmadık
ları veya yabancı oldukları bir terimin Kur'an'da kullanılınası duru
munda, heirren 'o da nedir" ve benzeri sorularla buna tepkilerini dile 
getirirlerdi. Nitekim ralıman teriminin kullamlışında böyle bir tepki 
söz konusu olmuştur.7 Ancak nasara teriminin kullanılışında Arap
lar böJle bir tepki göstermemişlerdir. Bu da terimin Kur'an öncesi dö
nem Araplarınca da kullanılıyor olduğuna bir delildir. O halde 

3. Taberl, cami el-beyan an te'Ffl ay el-qıır'an, Mısır (1954), c. i, s.3 I 7; İbn Keslr, 
tefslr el-qıır'em el-az/m, Beyrut (1984), c. I, s. 103. · · 

4. Taberl, age., c. I, s.3 I 7; İbn K esir, age., c. I, s. I 03, n asiira için ayrıca bkn. İbn 
ManzGr, !isan e/-w·ab. Beyrut (ty.), c.3, ss.647-48. Nitekim nasara isminin Nasıra 
kasabasıyla ilişkili olabileceği ihtimali önceden yapılan bir çalışm<)._da tarafımıfca da 
vurgulanmıştı. Krş. Gündüz, Ş., "Kur'an'daki Silbillerin Kimliği Uzerine bir Tahlil 
ve Değerlendirme", Türkiye I. Dinler Tarihi Araştırmaları Sempozywıw, Samsun 
(1992), s.47. 

5. Bkn. Tritton, A.S., J.H. Kramers, age., s.77. 
6. Brockelmann, C., Syriac DictioJWI)', 2nd ed., s.212; Drower. E.S., R. Macuch. A 

Mandaic Dictionary, Oxford (1963), s.285. 
7. Bkn. Furkan, 55-60. 
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Kur'an'da yer alan nasara-yansıırıı fiil köküyle ilişkili olan bazı ifa
lerden (ensar gibi) yola çıkarak terime Arapçadan kaynaklanan bir 
etimolojik açıklama getirmeye çalışmak yanlıştır. Zira Arapçadan 
başka bir terim, nasraya ve bundan türetilen nasranaya formlanyla 
Hıristiyanlığı ve Hıristiyanları ifade eden bir isim olarak Süryanca 
metinlerde de yer almaktadır. 

nasara teriminin, Kur'an'da diğe:r dini topluluklar için kullanı
lan çeşitli isimlerde olduğu gibi, ifade ettiği din! grupla, yani Hıristi
yanlıkla ve Hıristiyanlığın oluşum ve ilk dönem tarihiyle yakından il
gili olduğu açıktır. O halde nasara terim:i:r;ıin menşei konusunda bir
şeyler söyleyebilmek için öncelikle Hz.· İsa'nın hareketi ve Hıristiyan
lığın oluşumuyla yakından ilgili olan Filistin-Ürdün ve Kuzey Arabis
tan bölgesinde bu isimle irtibatlı olabilecek hususların (mezhepler, 
ekaller ve kişilerin) ele alınıp incelenmesi zaruridir. 

Milattan önceki yıllardan itibaren bahsettiğimiz bu bölgede 
nasara ismiyle ilişkili olabilecek birtakım hareketlerin ve kişilerin 
varlığıyla karşılaşıyoruz. Hz. İsa öncesi .dönemde gerek Filistin-Ür
dün bölgesinde gerekse civar bölgelerde farklı görüş ve düşünceleri 
savunan çeşitli Yal\.uqi ekolleri mevcuttu. Yahudilikteki bu ekaller 
başlıca iki ana grupta_ toplaillyordu. Bunlardalı birinci grup Kudüs 
merkezli ortodoks Yahudi geleneğini sürdüren çeşitli :fırkalan ihtiva 
etmekteydi. Aralanndaki bazı Jarklılıklarla birlikte bu gurubu oluş
turan fırkalar merkez! Yahudilik anlayışını temsil etmekteydiler. Te-

. bası durumunda olan .Yahudileri Hemen kültürü içerisinde asimile 
etmek isteyen, bu nedenle Kudüs tapınağını bir Zeus mabedine çevi
ren ve Yalıurlilere karşı sıkı takib at uygulayan IV. Antiochus Epipha
nes'e (MÖ. 1 75-164) karşı yapılan Makkabı devrimi sonrası teşekkül 
eden iki Yahudi ekolü, Saddustler ve Fatistler, merkezi Yahudilik an-
layışı içerisinde yer alan iki ana fırkaydı. 8 . 

ResmiYahudilik anlayışını temsil eden ortodoks Yahudiliğe karşı 
çıkan ye bu nedenle gerek Filistin-Ürdün bölgesinde gerekse diğer 
yerlerde ayrı cemaatlar halinde kendi yapılarını oluşturan irili ufaklı 

8. Bkn. Bright, J., A History of /srael, 2nd ed., SCM Press-Ltd. London (1972), ss. 
463vd.; Fohrer, G., History of lsraelite Religion, tr. D.E. Green, London (1981), 
s.369; Baron, S. W., A Social and Political HistOI)' of tlıe Jews, Philadelphia (1952), 
c.2, ss. 35-38. 
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çeşitli gruplar ise İsa öncesi dönemdeki ikinci ana.gurubu oluşturu
yordu. Merkezi Yahudiliğin dışında olan bu fı.rkalar yapıları itibarıyla 
iki farklı görünüm arzediyçırdu. Buıılardan birincisi heretik Yahu di 
mezhep ve ekolleridir. Filistin-Ürdün bölgesi coğrafi olarak tarih bo
yunca pek çok kültürü~ birleştiği ve kaynaştığı bir bölgedir. Tarihin 
çeşitli dönemlerinde yörenin kendi halkları dışında Yunaıılılar, Ro
malılar, İraıılılar, Mısırlılar ve Babil ve Asurlular gibi çeşitli yabancı 
unsurların bölge üzerinde hakimiyeti söz konusu olmuştur. Bu du
rum bölgedeki Yahu di kültürü üzerinde zaman zaman hayli etkili ol
muş, çeşitli yabancı kültürel unsurların Yahudi inanç ve ibadetleri 
arasına girmesine ve zamaııla bütün yab.ancı baskı ve şiddete rağmen 
kültürel değerlerinden taviz vermeye yanaşmayan ortodoks Yahudi 
aıılayışının dışında bazi ekollerin. gelişmesine neden olınuştur. Ayrıca 
Yahudiler çeşitli dönemlerde bazı sürgün ve göç olaylarını da yaşa
mışlardır. Çeşitli yabancı istilalar karşısında bazen kendiliklerinden 
bazen de hakim yabancı güçlerin zorliınıası~la uzak ve yakın çeşitli 
ülkelere göç etmek zorunda kalmışlı:;ı.rdır. Bu nedenle çok erken dö
nenılerden itibaren Yahudilerin bir kısmı başta Suriye ve Babilonya 
olınak üzere, Mısır, Anadolu'nun çeşitli bölgeleri, Yunanistan ve Ro
ma'ya göç etmiş ve bilahare bu bölgelerden. diğer yerleşim merkezleri
ne dağılınışlardır. Bu diaspora Y ah4dilerden bazıları yeni vataııların
da zamaııla bir dlnl senkretizm (syncretism) tecrübesi yaşadılar. Sa
maritanlar~a olduğu gibi kendi kültürel unsurlarıyla, kendi inanç ve 
düşünce sistemleriyle yerel unsurları kaynaştırdılar. Öyle ki buıılar 
zamaııla kendi tanrılarının (Yahve) içinde yaşadıkları toplumların 
panteoıılarının başında yer alan yerel tanrılada az veya ç_ok özdeş ol
duğuna. inanarak, o tanrı kültlerine de kendi inanç sistemleri iÇeri
sinde yer vermeye başladılar. Bull.ıarın düşüncesine göre "yüce varlı
ğın Jüpiter, Zeus, Adonai, Sabaoth, Ammoun veya Pappaeus olarak 
adlandirılması" ve öylece ibadet edilmesi önemli değildi.9 Böylelikle 
gerek diaspora Yahudileri arasında gerekse Filistin-Ürdün bölgesinde 
yabancı kültürlerden etkilenen Yahudiler arasında tarihsel süreç içe
risinde ortodoks Yahudi inancına aykırı birtakım heretik ekoller oluş
tu. Buıılardan bazıları, örneğin Yahudilikle Suriye ve Mezopotamya 

9. Baron, S.W., age., c.2, ss.23vd. 
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kültürünü kaynaştırarak yeni bir yapı oluşturan Samaritanlar günü
müze kadar gelmişlerdir. ıo 

MerkeziYahudilik anlayışının dışında olan ikinci grup ise hetero
doks Yahudi mezheplerini içerir. bunlar Filistin~Ürdün bölgesinde or
todoks Yahudiliğe (resmi Yahudiliğe) karşı ortaya _çıkan ekallerdir. 
Çeşitli vaftizci hareketler (Hemerobaptists) ve bulunuşuyla dünya ça
pıııda geniş yankılar uyandıran Qumran metinlerinin sahibi 
Esseniler bu grup içerisinde yer alan ekallerden bazılarıdır. Heretik 
Yahudi frrkaları gibi heterodoks Yahudi ekaileri de merkezi Yahudi
lik aiılayışına karşı ortaya çıkmıştı; aD.cak bUnların heretik Yahudi 
gruplarından önemli farkları vardı. Herşeyden önce bunlar merkezi 
Yahudilerden çok daha ortodoks, çok daha tutucu ve muhafazakardı- · 
lar. Az sonra heterodoks Yahudi ekallerinden birisi olan Nasuralarda 
göreceğimiz gibi, bu ekoller resmi Y ahudiliği çok tavizkar-ve esnek · 
buluyarlardı ve bu nedenle genellikle merkezi Yahudi cemaatının dı
şında kendi cemaatlarını oluşturmuşlardı. Bunlar hukuku kendileri
ne göre yorumluyorlardı. Kendilerine göre dini takvimleri vardı ve 
kendi aralarında dini inanç ve ibadetlere bağlılık konusunda sıkı bir 
disiplin uyguluyorlardi. 11 Ayrıca heterodoks Yahudiler kendi inanç ve 
ibadet sistemlerinde, heretik Yahudilerin aksine dini senkı'etizme de 
fazla.yer vermiyorlardı. Yani yabancı kültürel unsurlara df şiddetle 
karşı çıkıyorlardı. · . 

Çeşitli kaynaklardan öğrendiğimiz kadarıyla Hz. İsa öncesi dö
nemde Filistin-Ürdün bölgesinde Nasuraizm (Nasoraeanism) adında 
bir heterodoks Yahudi ekolü mevcuttu. Nasuraizm ile ilgili en geniş 
bilgi 4. yüzyıl Kilise babalarından Epiphanius'un Panarion'unda 
mevcuttur. Epiphanius eserinde Nasuraizmin Hz. İsa. öncesi dönem
den itibaren mevcut olan bir Yahudi ekoli.i olduğunu vurgular ve on
ların özelliklerinden genişce bahsederek Nasuarizmi tenkit etmeye 
çalışır. Epiphanius'un verdiği bilgilere göre Nasv.ralar (nasoraiou) şu 
özelliklere sahiptiler: 

1. Nasuralar ulus olarak Yahudiydiler. Bunlar özellikle Gilead, 
Başan ve Transjordan bölgelerinde yaşıyorla.rdı. 

2. İnançları ve ibadetleri itibarıyla Yahudi öğretilerine ~ağlıydı-

1 O. Bkn. aynı eser, c.2, ss.26-35. 
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lar. Sünnet olmak, cumartesi yasağına riayet etmek (sabbath) -ve kut
sal gün ve festivalleri kutlamak konusunda bazı hususlara karşı çıkı
yorlardı. 

3. Kitabı-ı Mukkaddesde yer alan peygamberl.eri kabul ediyorlar-
dı. 

4. Önemli özelliklerinden birisi olarak onlar, Musa'mn birta.kım 
ilahi emirler aldığım kabul ediyor; fakkt bunun merkezi Yahudilerin 
iddia ettikleri (onlann elinde bulunan) Pentateuch olmadığım söylü
yorlardı. 

5. Bir diğer önemli özellikleri olarak onlar, merkezi Yahudilerin 
ellerinde bulunan kitapların gerçek kutsal kitaplar olmadığım, uy
durma olduğunu iddia ediyorlardı. 

6. Son olarak Epiphanius'un ifadelerine göre bunlar kurban tak
dim etmiyorlar ve et yemiyorlardı.12 

Epiphanius Nasuraların Osseanlal', Hemerobaptistler, Herodian
lar ve diğer Yahudi mezhepleri gibi MS 1. yüzyılda Kudüs'ün Roma 
İmparatoru Titus tarafından iŞgali sonrası yavaş yavaş kayboldukla
rını. ifade eder.13 Fakat yine de MS 4: yüzyılda çok nadir de olsa Yu
karı Thebaid bölgesinde bir kaç Nasuramn yaşadığım ilave eder.14 

Göİüldüğü gibi Hz. İsa öncesi dönemden itibaren var olan Nasu
ralar genel yapı itibarıyla. Yahuc:İi.toplumunun üyeleri olan, ancak 
resmiYahudiliğe karşı çıkan bir gruptur. Birnlar merkeziYahudiliğin 
kabul ettiği Pentateuch ve diğer kitapları, asıllarından saptınlarak 
uydurolmuş oldukları iddiasıyla kabUl etmiyorlardı ve Musa'nın ger
çek şeriatına kendilerinin tabi olduklarını savunuyorlardı. 

Nasuralara isim olarak verilen nasura (Nacrapawı) teriminin kö
künü oluşturan nsr.Arami diller gurubundan İbrancada "kommak", 
"muhafaza etmek" ve "gözlemek" anlamlamia gelir.15 Terimin Arami 
dillerden bir diğeri' olan Akadcadaki karşılığı olan nasaru da "koru
mak" ve "gözlemek" anlamlarına gelmektedir. Nitekim Akadca metin-

1 L Bkn. Bright, J., age., ss.465-66. . 
12. Bkn. Epiphanius, Tlıe Panarion of Epiplıanius of Salamis; Book I (Sects, 1-46); tr. 

F. Williams, Leiden (1987), ss.42-43. 
13. Aynı eser, ss.47-48. 
14. Aynı eser, s.50. 
15. Bkn. Os bum, W., A Hebrew and English Lexicon, Zanderman Publ. House, Michi

gan (originally publ. in London 1844), s.l72. 
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lerde sıkça geçen nasır piristi tabiri "sırların muhafızi; koruyucusu" 
anlamınadır. 16 ihrancadaki nsr'mn Ararnca karşılığı ise aynı anlama 
gelen ntr'dır. Doğu Arfuni dillerden bir diğeri olan Mandencede 
(Sabillerin dili) "kutsal öğretileri koruyan, muhfaza eden ve göztele
yen" anlamına gelen liatra rahipliğe giriş töreninde Ganzibra (baş 
rahip) ve diğer rahiplerden kutsal öğretiyi dinleyen rahip adayu:ı.a ve
rilen isimlerden birisidir. 17 Son olarak Arfuni. diller gurubunun bir 
başka üyesi olan Arapçada !se bu köke tekabül eden terim· naza
ra'dır.18 

B~ylelikle Nasura teriminin kök anlamından çıkarsak, terim 
"kutsal emir ve öğretileri koruyup gözetenler, muhafaza edenler" an
lamına gelir. Nasuraların yukarıda maddeler halinde sıraladığımız 
özelliklerini de göz önüne aldığımızda, Filistin-Ürdün bölgesindeki 
Yahudiler arasında dini hukuka (emir ve yasaklamalara) sıkı sıkıya 
bağlanan, Kudüs'de temsil edilen resmi din anlayışına bozulmuş ol
duğu gerekçesiyle karşı çıkan ve Musa'nın gerçek öğretilerinin kendi
leri tarafından korunmakta olduğunu }ddia edenleri, bütün bu özel
likleri nedeniyle N asuralar olaı:ak isimlendirilmiş olduklarını anlarız. 

Hıristiyanlık öncesi Yahuefi geleneğiiçerisinde Nasura terimiyle 
ilişkili olabilecek bir başka terim ise nazırı terimidir. Bu terim sür
gün öncesi dönemlerden itibaren yahudi cemaatı arasında bazı şahıs-

- -lar için kullanılan .bir isimdi. Nazırl teriminin fiil kökünü oluşturan 
nzr İlıraneada "ayrılmak, adamak veya kendisini vakfetmek" anlam
larına gelir.19 Terim ıstılahi anlamda "kendisini Tanrıya adayan" an
lamına gelmektedir. Nazırller içinde yaşadıkları toplumdan yaşayış 
olarak ayrılınakta ve kendilerine has bir yaşam tarzı sürmekteydiler. 
Bunlar mÜtlak anlamda asketik dl:ığillerdi. Ancak hukuka sıkı ;Sıkıya 
sarılmaları, her türlü (hafif veya sert) içkiden uzak durmaları,. dini 
kirlenme endişesiyle ölüye dokunmamaları ve kendilerinin içinde ya
şadıkları toplumdan ayrı olç!}lklarının nişanesi olarak saçlarinı kes
tirmemeleri en belirgin özxıJ.ikleriydi.20 Kitabı Mukaddes'deki çeşitli 

... ~ 

16. Bkn. Zimmem, H., "Nazoraer", ZOMG, 74, 1920, s.433. 
17. Bkn. Segelberg, E., "Traşa g-taga Q.-Sislam rabba",.in Studia Mandaica, ed. R~Ma

cuch, Band I, Berlin, New York (1976), ss.176-78. 
18. Bkn. İbn Manzfir, age., c.3, ss.664vd. 
19. Osbum, W., age., s.163. 
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ifadelerden anlaşıldığına göre hayatının yalııızca belirli bir bölümün
de nazırı olarak yaşayan olduğu gibi bu hayat tarzını ömür boyu sür-
dürenler de (mesela Samson ve.Samuel gibi) vardı.21 . 

Sürgün sonrası dönemde toplumdaki karamsarlığın artmasıyla 
birlikte-Nazırllerin sayısı da arttı. Hz. İsa'nın çağdaşı olan Hz. Yah
ya'nın da doğumundan itibaren bir Nazırl olduğu ve bu nedenle her 
türlü içkiden uzak durduğu Kitabı Mukaddes'de ifade edilmektedir.22 

Hz. İsa öncesi heterodoks Yahudi mezhebi Nasuralarla; bir çeşit 
uzlet hayatı'yaşayan Nazırller arasında bir irtib;:ıt olabilir mi? Bu so
ruya Kilise Babalarının cevabı olumsuz olmuştur. Örneğin Epiphani
us eserinde Nazırlleri·açıkça Nasuralardan ayırır.23 Modern Batılı bi
lim adamları ise böyle bir ihtimal üzerinde durmamışlardır. Ancak 
Hz. Yahya (John the Baptist) ile ilgili oldukça geniŞ bilgiler ihtiva 
eden kaynak durumunda olan- S abii literatürü Hz. İsa öncesi N asura
larla N azırller arasında bir ilişki. olabileceği ihtimalini ortaya koy
maktadır. Sahillik (Mandeizm) Hıristiyanlık öncesi Filistin-Ürdün 
bölgesindeYahudi geleneği içerisinde ortaya çıkan ve MS. 1. yüzyılda· · 
Doğuya göç etmek zorunda kalan bir gruptur.24 Sahilliğin Yahudilik
le çok sıkı bir ilişkisi vardır. Sabii kutsal metinlerinde her ne kadar 
Yahudilere ve Yahudiliğe karşı pek çok aleyhte ifade yer alsa da S abii 
dini sistemi üzerinde Yahudiliğin çoht açık ve belirgin bir etkisi var
dır. Babillerin bir zamanlar Yahudi Tanrısı Adona'ya ibadet ettikleri 
şeklindebazı.Sabii kutsal kitaplarında yer alan ifadeler de.Sabiilerin 
bir zan;ıanlar Yahudi inanç ve öğretilerine bağlı olduklarına delil teş
kil eder.25 Sahiller kendilerini Mandenler .isminin yanısıra Nasuralar 
(nasurai) olarak da adlandırırlar. Sabit literatürü incelendiğinde Na-. 
surai isminin bhiri zidga (seçkin doğrular) sıfatı_gibi, Babillerin ken-

20. Eski Ahitte Nazırllerle ilgili hukukNıı 6: 1-2l'de ·yet alır. Ayrıca J:ıkn. Davis, J.D., 
H.S. Gehman, The Westminster DictionaJ)' of the Bible, The Westminster Press 
(1944), s.421. . · · 

2i. Bkn. Jıtdg 13: 4-5; 16; 17; I Sam I; ll, 28. Ayrıca krş. Ex 20:25; Nu 19:2;. Deııt 
15: 19. ' 

22. Luke 1:15. Ayrıca bkn. Epiphanius, age., s.ll6. 
23. Epiphanius, age., s.l 16. 
24. Silbillerin menşei vı,: ilk dönem tarihleri için bkn. Gündüz, Ş., The Knowledge of 

Life: The origins and early HistOI}' of the Mandaeans and T/ıeir Relation to tlıe Sa
bians of the Qur'an and to tlıe Harranians; Oxford,University Press (I 994). 

25 .. B_kn. H aran· Gaıvaita, ed .. and tr. E.S. Drower, Vatic·an City (1953), s). 
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dilerini ifade etmek için kullandıkları en eski bir isim olduğu ve dola
yısıyla Manden isminden önce olduğu anlaşılır.~6 Sabii dlnlliteratü
ründe·Nasuİ'ai ismi Sabitlerce özellikle ataları için kullanılmaktadır. 
Örneğin Sabillerin erken dönem tarihlerinden bahseden metinlerde 
S abiller hep N asurai adıyla anılır. 

"ve altmışbin Nasura Yedi'nin işaretini terkett\ ve diğer bütün ırkiann tahakkümün
.den özgür olduğumuz bi ı' yer olan Medye tepelerine girdiler. Tapınaklar yaptılar ve 
hayatliinnın sonuna kadar Yüce Hayat'ın çağnsı ve Yüce Işık Kralı'nın gücüyle ya-
şadılar". 27 · 

Yine Sahilliteratüründe bu isimden türetilen N asaruta (N asura
izm veya ~asuralık) Sabilliği ifade eden bir terim olarak kullanılır. 
"Senin silalım Iş~ katından sana gelen doğru sözler olan Nasuraizm
dir (nasaruta)".28 Aynı şekilde Sabitler atalan arasında zikrettikleri 
ta,rihl figüTleri, Hibil, Şitil ve Enüş gibi önemli şahsiyetleri de N asu-

. ralar ismiyle anarlar. 

"Onlar bağış ve sadakalan unutmayan kardeşlerimiz, mükemmel ve seçkin doğru 
olan Nasuralar, Hibil, Şitil ve Enüş'tür".29 · "' 

Sabillikte Yahya'mn (Y~hya Yuhana) ise özel bir yeri vardır. 
Sabillere göre Yahya mucizevi bir doğumla Işık güçlerince yeryüzüne 
gönderilen ve kutsal-öğreti ve ibadetleri (özellikle vaftizi) diğer Nasu
ralara öğreten bir rehberdir. "Bu, Zekeriya' mn oğlu Yahya'nın doğru 
ve inançlı N asuralara bildirdiği, açıkladığı ve duyurduğu bilgi ve söz
lerdir".30 Yahya gizli ilimlerle donatılınış olan "Gerçekliğin Peygam
beri" ve "İli'ihl Elçi"dir.31 

N asurai teriminin Yahya da dahil bütün 's abiller için genel bir 
isim olarak kullatıılması yanısıra, Sabil literatüründe (ve günümüz 
modern Sabil topluinu arasında) bu isim, özel anlamda, Sabitler ara-

26. Bkn. Rudolph, K., Gnosis, tr. ed. by R.McL. Wilson, Edingburgh (1983), s.343. 
27. Haran Gawaita, s.3. Aynca bkn. aynı eser, ss.l0-19. 
28. Ginza, ed. and tr. M. Lii:lzbarski, Göttingen (1925), s.508. 
29. Aynı eser, s.424. 
30. Aynı eser, s.2ı3. . 
3 ı. Bkn. H_m;çm Gawtıita, s.5; Ginza, s.5 ı; Das Jo/ıamıesbuclı der Mandiier ( Drasa d. 

Yahya), ed. tr. M. Lidzbarski, Giessen (1915), ss. 75vd. 
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sında gizli ilim ve sırlara vakıf olanlar için bir ad olarak da kullaml
maktadır. Bu anlamda Nasurai terimi yalmzca rahipler sınıfı ve özel
likle de rahipler arasında gizli ilim ve sır salıipleri için kullanılmak
tadır. Buna karşın sıradan Sahiller için kullamlan terim ise Man-
dai'dir.32 . 

Sabitlik Hz. İsa öncesi dönemde merkezi Yahudiliğe bir tepki ola
rak ortaya çıkan heterodoks N asuralar akınıı içerisinde filizlenmiş ve 
daha sonra Kudüs'deki merkezi Yahudilerle kendileri arasındaki çat
şımanıİı artmasıyla işkence ve takibata uğrayarak Doğuya göç etmiş
tir. Sahiller uzun tarihi süreç içerisinde çeşitli komşu kültürlerden 
esinlenerek günümüzdeki inanç ve ibadet sistemine ulaşmışlardır. 
Şiddetli anti-Yahudi unsurlar ise, S.B.billerin merkezi Yahudilere olan 
kin ve nefretleri sonucu Sabiiliğe ilave edil:tniştir.33 . 

Sabillikte Yahya'nın "ilahi elçi" ve "gerçekliğin peygamberi" ola
rak tammlanması ve Yahya'ya karşı gösterilen yoğun ilgi, Hz. Yalı
ya'nın Sahil geleneğindeki önemini ortaya koyar. Sahilleriii Hz. Yalı
ya'yı da kendilerinden birisi olarak veya dı:ilia dikkat çekici bir şekil
de kendilerinin önderi ve rehberi olarak, yani bir N asurai olarak ta
nımlamaları, Hz. Yahya'nın heterodoks Yahudi ekolü Nasuralarla 
olar:. irtibatına ·işaret etmektedir. Zaten çeşitli diğer kaynaklardan da 
Hz: Yahya'nın kendi dönemindeki\Yalıudi toplumunun bir üyesi ola-

' rak yetiştiğini, ancak merkezi Y alıudiliğe karşı çıkarak kendi cemaa-
tım oluşturma girişimlerinde bulunduğunu ve bunun sonucu olarak 
merk~zi Yiıhudilerin büyük tep.Jrisini çektiğini.bilmekteyiz.34 Bütün 
bunlardan sonra, her ne kadar bir sistem olarak N azırilik heterodoks 
Y alıudi akımı N azuraizmden çok önce olsa da Hz; İsa öncesi dönemde 

32. Bkn. Drower, E.S., "The Mandaeans To-Day", Tlıe Hibberı Journal, 37, 1938-39, 
s.438; . . 

33. Bkn. Gündüz, ş,, T/ıe Knowledge of Life, ss. 55-124. -
34. Bkn. Matt 3:1-12; ll: 2-15;' 14:3-12; Mark I; 6; Luke 3:1-18. Gerek İncillerde ge

rekse Yahudi tarihçi Josephus'un eserinde Hz. Yahya'nın bölge yöneticisi Herod An
tipas tarafından tutuklandığı, işkence edildiği ve nihayet öldürüldüğü ifade edilmek
tedir. Bkn. Matt 4: 12; Mark 60 16-29; Luke 3: 19-20; Wink, W., "John the Bap
tist", Tlıe Encylopedia of Religion, ed.,,M. eliade, c.8, ss. 112-14. Aynca I. yüzyıl
da yaşayan Yahudi tarihçi Josephus'un The Antiquities başlıklı eserinin Slavonik 
yazmalannda yer alan, Hz. Yahya'nın merkezi Yahudilerle olan mücadelesi, kendi 
mücadelesi, kendi cemaatını oluşturması, öğretileri ve merkezi Yahudilerce dışlan
ması konusundaki ifadele"r için bkn. Mead, G.R.S., Tlıe Gnostic Jo/ın the Baptizer, 
London (1924), ss.I03-106. ' 
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Hz. Yahya gibi bazı N asuralann aynı zamanda nazıri bir hayat sür
düklerini; dolayısıyla nazıriliğin N asuraizmde kabul edilen bir hayat 
tarzı olduğunu söyleyebiliriz. Zaten Epiphanius'un Nasuralar:la ilgni 
olarak verdiği bilgiler içerisinde yer alari., onların et yememeleri, dini 
hukuk ve diğer hususlara sıkı sıkıya bağlanmaları gibi özellikleri, on
ların bir çeşit asketik haya~ tarzı olan nazıriliğ~ yakınlıklarını göster
mektedir. 

N asuraizm hareketi açısından incelenmesi gereken bir diğer 
önemli şahsiyet Hz. Yahya'nın çağdaşı olan Hz. İsa'dır. Hz. İsa da Hz. 
Yphya gibi Yahudi toplumunun bir üyı;si olarak doğup büyümüş; an
cak belirli bir süre sonra Yahudi geleneğine"karşı çıkarak ke~di öğre
tileri doğrultuşunda cemaatım oluşturmaya başlariııştır. Ayrıca, Hz. 
İsa'nın bir müddet, kendisinden yaşça büyük ~18.? Hz. Y ahya'mn öğ
retilerini dinledi'ği ve onun eliyle vaftiz olduğu husus da bilimnekte
dir.35 Hz. YaJıya ve cemaatı ile Hz. İsa ve cemaatı arasındaki ilişki 
daha sonra da d~vani etmiş ve Hz. Yahya'ya tabi olan bazı kişiler son
radan Hz. İsa'ya tabi olmuşlardır. Örneğin, Hippolytus ve Eusebius 
gibi Kilise Babalarının verdiği bilgiye gire Hz. İsa'nın ilk cemaatı ara
sında olan ve vaftizci özelliğiyle tanınan Simon (Simon the Magus) · 
Hz. Yahya'nın bir talebesiydi. 36 

Matta ve Yuhamıa gibi Kanonik İncillerde, Filip ineili ve Mısırlı
ların ineili gibi Gnostik İncillerde ve Apocryphon ofJohannis- ve Re
sullerin İşleri (Acta) gibi ilk dönemlere ait diğer metinle~de Hz. isa 

·ve ona tabi olanl~r N as ura ismin e yakın bir isimle. amlirlat. Yeni 
· Abit'te Hz. İsa Nazaran olarak adlandırılır. "O bir Nazaran olarak, 

adlandırılacak".37 "Yahudilerin kralı İsa Nazoran".as Batılı bilim 
adamiarindan bir kısmı bu ifadelerde geçen N azor an teriminin Hz. 
İsa~nın yetişip büyüdüğü yer olan Nazarath kasabasına nisbeten türe
tilen bir isim olduğÜ.nu ve dolayısıyla "N azar alı" manasma geldiğini 
iddia ettiler. 39 Nitekim Kilise Babalarından Epiphanius da İsa'mn bu 
lakapla adlandırıiması:i:ıın, ne'deni:i:ıin, onun Nazarath k~sabasında 

35.· Bkn. Matt 3: 13-16; Luke 3: 21. Aynca bkn. Bultmann, RJ, Primitive Clıristiaııity 
iıı is Contemporary Settiııgs, tr. R.H. Fuller, Thames and Hıiclson (1983), s.76. Bu 
konuda Sabii literatüründe de oldukça tafsilatlı bilgi vardır. Bkn. Giııza, ss.50-5 ı. 

36. Bkn. Drower, E.S., The Seeret Adam, Oxford (1960), s.89. 
37. Matt 2: 23. Aynca bkn. Ac 2: 22. · 
38. John 19:19. 
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Yusufun evinde yetiş_mesi olduğunu söylemektedir.40 Mıcak,C.C. Tor-
. ' ı 

rey ve F.C. Bu:rkitt gibi bir çok :filolog ve Hıristiyan ilahiyatçıs;ı. buite-
rimin·, üzellikl~ de Matta 2:23'de geçen halinin, Nazraalı anlamına 
geldiği görüşünü reddederler. Bu',bilim adamlarından bir kı'sm.ı bu 
teriini ihranca nzr (adamak, ayırmak) fiil kökü ve nazir (kendisini 
Ta.rıriya adayan) terimiyle ilişkili olarak görürken; bir diğer kısmı ise 
bunu ihranca neşer (dal, branş) veya naşar (muhafız, koruyucu) te-
rimleriyle açıklamaya çalışır.41 · 

Yunanca Yeni Ahit'te Hz. İsa Nazarenos (NaÇaprıvoç), Nazôra'i:on 
(NaÇropaıov) ve Nazôraios (No:Çropaıoç) olarak zikredilir.42 Yunanca
dan Kipticeye çevrilmiş olan Gnostik metinlerden Mısırlıların ineili 
(The Gospel of the Egyptians) ve Zostrianos'da ise İsa "Yesseus Ma-
zareus (=Nazareus) Yessedekeus" olarak anılır.43 · 

Ararncanın Bat1 lehçelerini oluşturan dmer Hz. İsa döneminde 
Filistin-Ürdün 'bölgesinde hakim olan dillerdir. Ararnca diller guru
bundan İbranc~ metinlerde (örneğin Talmud~da) Hz. İsa Nusrı ola
rak isimlendirilir. Hıristiyanlar ise Nusr'i:m olarak adlandınlmakta
dır.44 Ararnca diller gi.ırubunun bir diğer üyesi olan Süryancada ise 
Hıristiyanlık, önceden belirttiğimiz gibi nasranaya ismiyle ifade edil
m~ktedir. Bu durumda ihranca N asurai (veya nusri) terimindeki vur
gulu s'nin YÜnan~a z.. şeklinde tı:ılaffuz edildiğini ve Yunanca yazılıli
teratüre-bu teriminNazôraios (veya Nazoran) şeklinde geçmi-ş olabi
leceğini sôyleyebiliriz.- Nitekim Gnostik İncillerden Filip İncilinde 
(The Gospel ofPhilip) İsa'ya verilen Nazoran is:rl:ıinin ifade ettiği an-
lamla ilgili şu ifadeler yer alır: • 

"'Nazoran' gizli olan ş~yi bildiren kişidir'<45 
"Son isim 'Mesih' (Christ). ilki 'İsa' {Jesus), ortadaki 'Nazoran'dır. 'Mesih" iki anla-

39. Birn. Thatcher, G.W., "Nazarene", Dic_tionGI)' oftlıe Bible, ed. J. Hasting, .3, sA96. 
40. Epiphanius, age., s.l16. . · 
41. 'Bkn. Bruce, F.F., The Acts of the Apostfes, The Greek Text witlı bıtrodiıction and 

Commemaı)', Michigan (1984), ss.90-91; Drower, E.S~, The Seeret Adam, ss.95-96 
n.3; Thatche_r, G.W. age., s.496. 

42. Bkn. Bruce_, F.F., age., ss.90-9 1. 
43. Kı:ş. _"The Gospel of the Egyptians", trs. A. Böhlig and F. Wisse, in The Nag Ham

madi Library iıı English, ed. J.M. Robinson, Leiden (1988'), s.21 7; "Zostrianos", tr. 
J.H. Sieber, in The Nag Hammadi Libral)' in English, s.416. -

44. Bkn. Bruce, F.F.; age., ss.90, 422; Drower, E. S., age., ss.95c96 n.3. 
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ma, hem Mes.ih (Christ) hem de 'ölçülü' anlamına gelir. İbrancada Jesus ~İs~ 'kurtu
luş',. 'Nazora' ıse 'gerçek' anlamınadır. O halde 'Nazaran' 'gerçek' demektır". 6 

Bu metinlerde İsa'ya verilen Nazoran isminin "gizli olan şeyi 
bihldiren" ve "gerçek olan" anlamlarım ifade ettiği bildirilmektedir. 
Bu da terimin, bir kasaba ismine atfen verilmeye çalışılan "Nazaralı" 
anlamından uzak olduğuna ve "elini emirleri (veya gizli ilimJeri) göze
ten, -koruyan" anlamma-gelen Nasura (veya Nusri) teriniiyle ilişkili 
olabileceğine işaret eder. 47 Zaten İsa'nın ihranca metinlerde (Yahu di 
ıiteratürüne) Nusri İsmiyle zikredilmesi de bunu doğrulamaktadır. 

Hz. İsa için kullamlan Nasura (veya Yunanca şekliyle Nazora) is
mi, :f?:z. İsa'nın bizzat k:endisi veya talebeleri tarafından kullamlan 
bir jsiİn olmaktan ziyade, Hz. İsa'mn hareketine karşı çıkan Yahudi
lerce ona karşı kullamlan bir isimdir. Örneğin Apocryphon of Johan
njs'deki bir ifade şöyledir: 

"Ve o, Zebedee'nin oğullan James'in kardeşi olan John'un tapınağa geldiği bir gün
de vuku buldu. Orada Arimaniuş isimli bir Farist kendisine yaklaştı ve şöyle dedi: 
'Kendisini izlediğiniz efendiniz nerede?' O (John) ona, 'O geldiği yere gitti' dedi. 
Farisi ona, 'Bu Nazaran (Nasurai) sizi kandımrak aldattı, kulaklaanızı yalanlarla. 
doldurdu, kalplerinizi kapadı ve sizi babalaanızın geleneğinden dönderdi'". 48 

Yahudiler yalmzca Hz. İsa'Yı değil ona tabi olan kişileri de bu 
isimle yani nasuraiar (nusrıni) olarak adlandırdılar: 

"Zira.biz bu adaını (Paul) pir fesatçı, yeryüzündeki bütün Yahudiler arasında kan
şıklık çıkancı ve Nasuralar (Nazôraiôn, Na.Çropa.ıov) mezhebinin bir elebaşısı 
olarak bulduk". 49 · 

45. "The Gospel of Philip", tr. W.W. Isenberg, in The Nag Hammadi Library in English, 
s.144. . • _ 

46. Aynı eser, s.147. · · · 
·47. Filip İncili yazannın bir Hıristiyan Gnostik olduğunu göz önüne ahrsak yazarın ne

den Nasara (İncilde Nazara şeklinde geçiyor). terimine ihrancadaki gerçek anlamı 
olan "gözlemek, muhafaza etmek" manalaanı aeğil de bunun yerine "gerçek olmak" 
ve "gizli olan şeyi bildirinek" gibi anlamlar verdiğini anlanz. Yazar İsa'yı gerçek ve 
gizli olan ilah! bilgilerle (Gnosts) dolu bir kurtan cı (redeemer) olarak gördüğünden 
Nasu~a terimini de.onun bu özelliğine yakın anlama gelecek şekilde açıklamaktadır. 

48. Giversen, S., Apocl}ıplzon of Jolzamıis, Copenhagen.(l963), s.47. Ayrıca krş. Ac 2: 
22; Jolınl9: 19; Epiphanius, age., s.l17. 

49. Ac24:5. 
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Epiphanius da Hz. İsa ve ona tabi olan herkesin ilk zaıİıanlar Na
suralar (Epiphanius terimin Yeni Ahit'te geçen şeklini yani N azôraiou 
Formunu kullanır) olarak adlandınldığıni ifade eder.50 Epiphanius bu 
ismin Hz. İsa'ya uyanlar tarafından kullanılmadığını," onların kendile
rine "İsa'nı;n talebeleri (veya havarileri.)" ismini verdiklerini vurgular. 
Ayrıca Epiphanius, İsa'mn ilktabileri her ne kadar kendilerini Nasu
ralar olarak adlandırmasalar da kendilerinin bu isimle adlandınlma
lanna bir tepki göstermediklerini de ilave eder.51 

Hz. İsa ve ona tabi olanların içinde yaşadıklan Yahudi toplumun
ca nasuralar olarak adlandırılması ile Hz. İsa ön~esi dönemlerden iti- , 
baren var olan ve içeİ-isinde oluşum .dönemi Sılbil hareketini ve Hz. 
Yahya'yı da barındıran Nasuraizm akımı arasında bir ilişki olduğu 

· açıktır. Buraya kadar olan incelememizden de açıkça anlaşıldığı gibi 
Nasuraizm akımı, Filistin-Ürdün bölgesinde resmi Yahudilik anlayıŞı
na karşı çıkan kişilerirl oluşturduğu bir harekettir. Hz. İsa'mn hare
ketinde de resmiYahudilik anlayışına karşı çıkıİması ve onu reformi
ze etme girişimleri söz konusudur. Bu yönüyle Hz. İsa'mn hareketiyle 
İsa öncesi dönemde var plan Nasuraizm akımı arasında bir paralellik. 
vardır. Gerek Hz. İsa gerekseona tabi olanlar Yahudi toplumunun bi
rer üyesiydiler. Yukanda alıntılar halinde naklettiğimiz Yeni Ahit'te
ki çeşitli ifadelerden de anlaşıldığı gı:ibi, Yahudiler Hz. İsa'nın hareke
tini yahudilik içerisindeki aşırı bir akım olarak görmüş ve bu hareke
ti Hz. İsa öncesi dönemlerden beri bildikleri heterodoks N asuraizni 
akımının bir uzantısı şeklinde değerlendirmişlerdir: NitekimHz. İsa 
ile N asuraizm ekolü içerisinde yer alan Hz. Yahya arasındiıki ilişki de 
bilinmektedir. 

Yahudilerce Hz. İsa'riın hareketinin neden heterodoks N asu,raizm 
hareketi içerisinde değerlendirildiği ve dolayısıyla Hz. İsa ve taraftar
lannın Nasuralar ismiyle adlandırıldığı, Hz. İsa'ya tabi olan ilk cema- . 
atın özellikleri dikkate alındıgmda daha iyi ·anlaş:ıJ.ıi. Paulos doktrini 
doğrultusunda kaleme alınan Yeni Ahit metinlerinde Hz. İsa vetaraf
tarlannın Yahudilerce ilk zam,anlar N asurB:Iar olarak adlandırıldığına 
işaret eden ifadeler olmakla birlikte, Hz. İsa'ya tabi olan ilk cemaatın · 

51. Aynı eser, s.l 17. 
52. Bkn. Beveridge, W., "Ebionism", Encyclopedia of Religioııs and Etlıics, J. Hastings 

(ed), v.5, ss.l39vd. · · 
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inanç.ve düşünce sistemleriyle ilgili objektif_bilgilerden ziyade Paulos 
dönemi sonrası kilise doktrini doğrultusunda değerlendirmeler yer 
alır. Bununla birlikte MS 2. yüzyıldan itibaren resmi kilise doktrinini 
(Paulos kıristolojisini) temsil eden Hıristiyan yazarlarca, genellikle 
resmi kilise doktrininin dışında kalan diğer ekol ve fırkaları reddet
mek amacıyla kaleine alınan eserlerde ilk dönem Hz. İsa cemaatının 
bazı özelliklerinden de bahsedilmektedir. 

Başta MS 2. yüzyılda yaşayan Kilise Baba~ı Irenaeus (MS _130-
200) olmak üzere Hippolytus, Tertullian; Eusebius, Epiphanius ve 
Theodoret gibi yazarlar, MS ilk yüzyılda yaşayan ve Paulos doktrini 
dışında olduklarından dolayı resmi kilise tarafından heretisizmlı_:ı suç
lanan bir gruptan bahsederler. B'u yazarlar onları Ebionitl.er o1arak 
isimlendirirler. 52 Bu kaynakl~da

1

Ebionitİer Yahudi hukukuna tama-
. ınıyla bağlı olan ancak Hz. İsa'nın: öğretilerini de kabul edeİı. bir grup 

olarak tanunlanırlar. İlk kez Irenaeus tarafından kullanılan ve İbran
. cada "fakir ler"· anlamına gelen Ebionit. teriminin menşei konusunda 
çeşitli teoriler ileri sürülmekle birlikte, 58 bu ismin Paulos· öncesi dö-. 
nemden itibaren var olan ve daha sonraları Paulos doktrinine karşı çı-

. kan, Hz. İsa'nın ilk cemaatı için kullanıldığı kesindir. Ancıik bu ilk ce
maat genellikle sonraki devirlerde yaşayan Hıristiyan yazarlıP-ea Ebi
onitler isminin dışında başka isimlerle de aıiılmakta ve baz.an bu 
isimler. birbirinden farklı grlipla.rı ifade ediyor olarak gösterilmekte- .. 
dir. Bu değişik isimlerden birisi Nasuralar (veya Nazuralar) terimidir. 
Örneğin Hz. İsa ve ona tabi olan ilk cemaatın Yahudilerce N astiralar 
olarak adlandırıldıg!m yurgulay~n Epiphanius eserinde Nasuraları 
(Nazuralar) ayrı· bir Yahudi-Hıri-stiyan ekoİ olarak gösterir ve ebionit
ler mezhebinin N asuralar ek ol üne tabi ·olan bir şahıs tarı:ıfından ku_. 
ruldu~u iddia eder.54 

Ebionitler adı ·verilen ~lk' cemaatın temel ~arakterİstikleri şu 
-maddelerde sıralanabilir: 

. 1. Hz. İsa gibi bunlar da :rİıenşeitibarıyla Yahudi toplumunun 
üyeleriydiler .. · 

53. Krş. Wilken, R.L., "Eôionites", Erıcyclopedia of Religiorıs, M.Eliade (ed), v.4, 
s.576, · · . ·· · · 

54. Bkn. Epiphaniıis, age., ss.ll9-21. Epipt-~nius'un, Ebionitlerin Ebion isimli birisi ta
rafıhdan kurulduğuna dair iddiasının tutarsız olduğu modern araştıncılann hemen 
hepsince ifade edilmektedir. 
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2. Yahu di şeriatma tamamıyla bağlıydılar. Cumartesi bayramı ve 
festivallerini kutlamak gibi hususlara riayet ediyorlai·dı~ 

3. Y ahu'dile:rden farklı olar~ Hz. İsa'nın bir peygamber ve mesih 
olduğuna inanıyorlar ve daha somalan Paul os tarafından ortaya atı
lan İsa'nın uluhiyeti yönündeki fikirlere karşı çıkıyorlardı. 

4. Hz. İsa'nın kardeşi Y akub ile yakın irf;ibatlan vardı. 
5. Kendilerine ait bir İncilleri vardı. 
6. Bunlar arasında bir grup et yememek ve hayvan kurbarima 

karşı çıkmak tarzı bir hayatı tercih ediyorlardı.55 

Kilise Babalarının çeşitli ifadelerinden anlaşıldığı kadanyla Ebio
nitler MS 4. yüzyıla kadar çeşitli bölgelerde varlıklarını devam .ettir~ 
diler. Ancak b:u tarihten sô'ma onlarlailgili bilgiler oldukça azdır.56 

Hz. İsa'nın ilk cemaatını oluşturan Ebionitlerin. özellikleriyle Hz. 
İsa öncesi dönemden" itibaren varlıklarinı devam 'ettiren heterodoks 
Yahudi ekolü N asınaların özellikleri karşılaştınld,ığında dikkat çekici 
bir paralellik görülmektedir. Bu da Hz. İsa ve onun ilk tablleriyle he~ 
terodoks N asuraizm. akımı arasındaki yakın irtibata delil teşkil et
mektedir. 

\ ' 

Resmi Yahudi doktrininitemsil edenleryöredeki yabancı yöneti~ 
cilerin de desteğiyle N~suraizm olarak adlandırdıklan hareketeve bu-. 
nun mensupianna karşı şiddetle'.tepki gösterdiler ve re:man zaman . 
büyük katliamlara ortam hazırladılar. Bunlardan_en önemlist, Nasu
raizm ekolü içerisinde doğup gelişen ve Hz. Yahya ile yakın ITtibatlan 
olan Sabiilere (Nasuralar, Mandenler) karşı· yapıldı. MS 1. yüzyılın 
muhtemelen ilk yarısında Kudüs ve civannda Sabillere karşı büyük · · 
bir katliam gerçekleştirildi. Pek Çok Sabii öldürüldü, kalaniarsa Önce 
kuzeye soma doğuya kaçma}{. zorunda bırakıldılar. Bu olay Sabiilerin 
hızla, cumartesi yasağına riayet etmek ve sünnet olmak gibi belirgin 
Yahudi tınsurlardan uzaklaşarak çeşitli yabancı kültürlerle kaynaş
maianna neden oldu. 

5!i.--Bkn. Sankçıoğlu, -E., Baflangıçtan Giiniimiize Dinler Tarihi, İstanbul· (1-98-3), ss. 
· 219 vd; Wilken, R.L., age., ss.576-77; Barclay, W., "Ebionites", inA Dictionary of 
Christian Etlıics, ed. J .. Macquarre, SCM Press Ltd. (1967), ss.95-96. 

56. Wilken, R.L., age., s.577. Bu arada Hz. Peygambere tabi olmaçlan önce Hz. isa'ya 
· tabi olarr ve islama-yakın. bir hayat tarznüren Selman ·Farisi gibi kişilerin-de muh

temelen Hıristiyan yazarlar<;a Ebionitler, Nasuralar veya Yıihudi-.Hıristiyanlar gibi 
i~imlerle isimlendirilen gurubun devamı niteliğinde olduğıi düşünülebilir. B !m. Sa
nkçıoğlu, ş., age., s.222: 
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Yahudiler ayin şekilde Hz. Yahya, Hz. İsa ve onların cemaatları
na karşı da büyük tepki gösterdiler. Hz. Y ahya'mn başı kesilmek su
retiyle öldürülmesine yol açan olaylarda ve Hz. İsa'nın-çarmıha geril
mek. suretiyle yok edilmeye çalışılması ve ona tab! o hillların sıkı bir 
takibata uğrarnaları olaylarında da hep resmiYahudi geleneğine bağlı 
olan hakim güçleriİl. N asuraizm adım verdikleri heterodoks akıma 
karşı besledikleri tepki.~tkin rol oynamıştır. 

Kudüs ve civarında Yahudilerin Hz. İsa ve cem aa tım N asuralar 
olarak adlandırmaları fazla uzur sürmedi. Epiphanius'un ifadesine 
göre daha s.onra yahudiler on],arı Yesuanlar (Jessaeans) olarak ad
landırdılar. Epiphanius bu ismin nereden~ türetildiği konusunda bir 
kaç öneri ileri sürer; ancak bunlardan eri makul olam bu ismin Hz. 
İsa'mn kendi isminden (Jesus veya Yesu) türetilerek Hz. İsa'ya tabi 
olanlar için kullamlmış olmasıdir.57 B_u durumda Yesuanlar "lsa ta
raftarları" veya "İseviler" anlamına gelmektedir. Epiphanius ayrıca 
MS 1. yüzyılda yaşayan Yahudi yazar Philo'nun (Philo Judaeus, MÖ 
25- MS 40) "Yesuanlar (Jessaeans)" başlıklı bir kitap yazdığım ve bu 
kitabında Maraen bataklığı civarında yaşayan bu gurubun ayinleri, 
ibadethaneleri ve diğer özellikleri ile ilgili bilgiler verdiğini söyler. 
Epiphanius, Philo'nun bahsettiği bu gurubun Hıristiyanlardan başka-
sı olmadığım vurgular.58 · 

H.~. İsa'ya tab! olanlar ancak MS 1. yüzyılın sonlarına doğru Alı
t~a yöresinde, Hz. İsa'ya verilen Christ (Mesih) lakabından·türeti- · 
len ve "Mesihiler" anlamına gelen Hıristiyanlar {Christians) ismiyle 
adlandırılmaya başladılar. 59 .. 

Görüldüğü gibi H_z. İsa ve tarafta,rları aralarında: yaşadıkları Ya
hudi toplumunca önce N asuraizm akÜnı içerisinde değerlendirilerek 

·· Nasuralar ismiyle adlandırılmış; ancak daha sonraları hareketin yapı-
sına daha uygun olan terirrilerle, yani ö~ce Yasuanlar (İseviler! sonra 

.da Hıristiyanlar (Mesihiler) olarak adlandırılmışlardır. Bu üÇ terirri, 
yaniNasura, İsa (Jesus) ve Mesih {Christ) daha sonraları çeşitli Y~ni 
Ahit .metinlerinde Hz. Isa'yı formüle e.den "İsa-Mesih" ve "Yessaus
N azaraus~Yessadekaus" gibi kalıplarda sık sık kullamlmıştır. 

57~Epiphanius, age., ss.) 12-13, 115 . 
. 58. Aym eser, s.115. 
59. Aynı eser; ss. ll~, 115. 
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Son olarak Epiphanius'un Panarion'da bahsettiği Yahudi-Hıris
tiyan ekolü Nazuralara deği.nelim. Epiphanius'un ifadesine göre MS i. 
yüzyılda Hz. İsa'ya tabi olanlann Yesuanlar olar~ adlandırıldıgı dö
nemde kendilerine Nazuralar denilen bir Yahudi-Hıristiyan ekol oluş
tu. Bunlar Yahudi geleneğine sıkı sıkıya bağlı olan kişilerdi. Hukuka 
riayet ediyo!", sünnet oluyor ve Cumartesi yasağına uyuyorlardı. An
cak bunlar, diğer Yahudilerden farklı olarak İsa'ya da inanıyorlardı. 
Epiphanius'un ifadesine göre bunlar İsa'nın Taıırı'mn oğlu olduğunu 
kabul ediyorlardı; fakat İsa'mn saf bir insan mı yoksa Kutsal Ruh ta
rafından Meryem'den doğma biri mi olduğu konusunda :fi,kirleri muğ
laktı. Yine bunlar Yahudilerden farklı olarak, Eski Abit'in yanısıra 

· Yeni Ahit'i de kabul ediyorlardı. Bütün kitabı Mıikaddes'i İbranca 
okuyorlardı.60 Epiphanius bu gurubun kendi zamanında da (MS 4. 
yüzyıl) Başan ve Kokabe (Cocabe) bölgelerinde yaşadıgJ.na dikkat çe-
ker.61 . . 

Yukarda da ifade ettiğiriıiz gibi her ne kadar Epiphani.us Ebionit
lerle Nasuralan (veya Nazuralan) birbirinden ayrı Yahudi-Hıristiyan 
fırkalıir şeklinde göste~meye çalışsa da gerçekte bu iki isim aym guru
ba, yani Hz. İsa'nın ilk cemaatına delalet etmektedir. Zira Epiphani
us'un sıraladıgı Yahudi gelenek ve hukukuna bağlı olmak ve Hz. 
İsa'ya ina:rlmak gibi hususlar Ebio:İütlerin en befugin özellikleri ara
sındadır. Nasuralann İsa'nın Taıırı'mn oğlu olduğunu kabulleurneleri 
konusuna gelince; bu özellik 4." yüzyılda Epiphanius'tı.n kendi dpne
minde yaşayan ve bu mezhebe tabi olduğunu söyleyen kişilere iıit bir 
özellik olabilir. 

Bu gurubun kendileı:ine neden N azuralar adım verdikleri konu
sunda Epiphanius, bunların diğer İsa taraftariarına İsa'ya atfen veri
len Yesuanlar ve Hı;ristiyanlar isimlerini kabul etmediklerini, bunun 
yerine kendilerine Hz. İsa'nın yetiştiği kasabanın' ismine (N azaratlı 
veya Nasıra) nisbeten ~N azoralar dediklerini ileri sürer.62 Epiphani
us'un bu görüşü onun Hz. İsa ve onun ilk taraftariarına Yahudilerce 
verilen N asuralar isminin menşei konusundaki görüşü ile ~aralellik 
arzeder. Epiphanius her iki durumda da bu isimlerin Nazarath·kasa-

60. Aynı eser, ss. I 15~17. 
61. Aynı eser, s.ll8. 
62. Aynı eser, s.ll7. 
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basma nisbeten türetildiğini iddia etmektedir. Ancak kanaatımızca bu 
ismin de tıpkı Hz. isa ve ilk tabllerine verilen isimde olduğu gibi Na
zarath kasabasıyla bir ilişkisi yoktur. Hz. İsa ve havarilerin Yahudi
lerce heterodôks Nasuralardan oldukları ithamıyla Nasuralar olarak 
adlandırılmalarına nisbeten, bu Yahudi-Hıristiy3.};1. ekql Nazuralar 
(Nasuralar) terimini kendilerine bir isim olarak alm~ş olabilirler .. 

Sonuç 

_Buraya kadar yapmış olduğumuz tartışmalar netices':\_nde Kur'an'ın 
nasara teriminin menşei konusundaki görüşlerimizi şöyle özetleyebi
liriz: 

i. Hz. İsa, talebeleri ve onun diğer ilk taraftarları merkezi Yahu
dilerce, resmi Yahudilik aniayıının dışında olan ve varlıkları çok ön
celerden beri bilinen heterodoks Y a:hudi ekolü N asuralarla ilişkili ola
rak görüldüğünden Nasuralar olarak adlandırıldılar. Ancak sonradan 
Hz. İsa'mn hareketi geliştikçe bu ismin yerine Hz. İsa'ya nisbeten tü
retilen "Yesuanlar" ve daha sonra da "Hıristiyanlar" ismiyle isimlen
dirildiler. Yesuanlar_ve Hıristiyanlar gibi isimler Hz. İsa taraftarı ola
narın tamamı tarafından rağbet görmedi. Nitekim .onlardan bir kısmı 
kendilerine verilen ilk ismi, yani N asuralar ismini kabullenerek bunu 
·kullanmaya devam ettiler. 

ü. Hz. İsa ve ilk müntesiplerine, Y a:hudilerce verilen N asuralar. 
ismi Arap Yarımadası ve Mezopotamyanin hakim dili olan Ararnca
nın çeşitli diyalektiklerine bazı telaffuz farklılıklarıyla adapte edildi. 
ihranca metinlerde Hıristiyanlar nusrim terimiyle ifade edilirken, 
Süryancada ise nasranaye olarak amldılar. Nasura terimi Ararnca
nın bir başka diyalektiği ._olan Arapçaya ise nasara şeklinde geçti. 
Araplar bu terimi bütün Hıristiyanları ifade eden bir isim olarak alıp 
kullandılar. 

ili. Ar~pça olarak nazil olan Kur'an Hıristiyanlardan bahseder
ken, Arapların onlar için kuUandığı ismi (N as ara) kullandı. N as ara 
teriminin Arapça nasara~yansurzt fiil kökü veya Filistin bölgesindeki 
N azaratlı kasabasıyla bir ilişkisi yoktur. · · . 
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